Město
VELKÉ PAVLOVICE
Výpis č. 92/17
ze schůze Rady města Velké Pavlovice, která se konala v úterý
14. listopadu 2017 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města

Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
Přítomni:
Omluveni:
Zapisovatel:

Jiří Otřel, Petr Hasil, Ing. Ladislav Hádlík, Ing. Roman Halm, Josef Dostoupil
Jitka Krátká – tajemník MěÚ

Rada města projednala a bere na vědomí:
Z činnosti MěÚ
-

-

-

-

informace o poptávce na zajištění ozvučení slavnosti Vinobraní v příštích letech
(připomínky občanů k ozvučení), osloveni 3 zvukaři, jednání bude pokračovat
informace o ústní žádosti o pronájem pozemku parc.č. 7902, k.ú. Velké Pavlovice
informace o počtu volných hrobových míst na hřbitově (cca 8)
zástupci EkoT se společně se členy RMě zabývali návrhem rozpočtu na rok 2018,
personálním obsazením, zajištěním provozu s menším počtem zaměstnanců a
využitím budovy E.T., dvorního stavení a sokolovny; RMě - bude dohodnuta schůzka
v Praze s pracovníky SFŽP a zjištěny podmínky dalšího provozu, případně vrácení
dotace
informace o průběhu výběrového řízení na dotační akci „Krajinné prvky 1. etapa“
příprava PD na vybudování nádrže a jezírek v lokalitě Trkmanska na pozemku města
určeném pro krajinné prvky a biocentra – možnost získání dotací na nádrž až 80%,
na jezírka 100%
rozšíření škol dle návrhu arch. Tesaře, návrhy budou projednávány dnes v 17.30
hod. na rozšířené schůzi RMě o členy ZMě, bude projednán i návrh rozpočtu na rok
2018
informace o podané žádosti na JmK na vypsání výběrového řízení pro MUDr. pediatra
na místo končícího MUDr. Diblíka
odpověď Komerční banky na nesouhlas města s uzavřením pokladny na místní
pobočce KB a návrh obsah dopisu zveřejnit ve zpravodaji
zabývala se obsahem dopisu ve věci právního zastoupení Ing. Hádlíka a výzvou
k zahájení stavby dle dodatečného stavebního povolení „Úprava polní cesty v k.ú.
Velké Pavlovice“, jedná se o nepovolenou stavbu polní cesty, jejíž niveleta má být dle
dodatečného povolení částečně snížena

Různé a žádosti
-

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí, vydaný dne 10.11.2017, ročník 15,
částka 5
návrh rozšíření kabelového rozvodu NN, Hádlík K/2012, na Zelnicích k penzionu –
RMě požaduje upravit PD tak, že ze sloupu v proluce mezi RD Syrovátkových a
Popelkových bude nový kabel NN veden rovně přes komunikaci a nepovede
v chodníku, přechod přes místní komunikaci Zelnice musí být proveden protlakem

-

-

návrh podat žádost o změnu dopravního značení na ul. Hlavní od školy po Bálkovu
uličku a umístit značku zákaz zastavení
dopravní situace ve městě v souvislosti s prováděním průtahu města, zvýšeným
provozem na ul. Hlavní a na cyklostezce, nutností provádět kontroly strážníky MěPO
a Policií ČR
diskuze o parkování aut ve městě, řešení centrálního parkoviště pod areálem TJ
Slavoj a u garáží pod ŠSV

Starosta přivítal přítomné hosty, členy ZMě: Ing. A. Schaffer, Ing. M. Šmídová, Ing. V.
Stehlík, Mgr. M. Rilák, Ing. J. Benda, Ing. P. Lacina, L. Zborovský, Ing. P. Procházka
-

-

-

Ing. Halm seznámil přítomné členy ZMě s návrhem rozpočtu na rok 2018,
s jednotlivými paragrafy a položkami, veškerý materiál k prostudování byl zaslán
hostům emailem
informace o sjednocení žádostí místních spolků o příspěvek z rozpočtu města
dotaz k možnosti získání dotace na stavbu 4 bytů - Byty pro seniory II, na které
nebyla přidělena dotace - dotace je přislíbena, žádost bude podána
informace o jednání ve věci odkoupení pozemku na výstavbu nového hřbitova dle
územního plánu
informace o možnosti získání dotace na vybudování nádrže a jezírek v lokalitě
Trkmanska na pozemku města určeném pro krajinné prvky a biocentra – možnost
získání dotací na nádrž až 80%, na jezírka 100% - názory členů ZMě a diskuze
k vybudování biocentra
návrhy studie arch. Tesaře na rozšíření škol, vybudování nebo rozšíření jídelny a
kuchyně, vybudování technických učeben pro gymnázium, možné jsou dvě varianty:
1. vybudování samostatné velké budovy, kde je předpokládaná hodnota díla cca 4050mil. Kč, 2. přístavba obsahující jen rozšíření školní jídelny a kuchyně – názory
členů ZMě a diskuze k jednotlivým variantám, návrh nechat rozpracovat přístavbu a
rozšířit ji o technickou učebnu pro gymnázium

Rada města schvaluje:
1) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. zhotovitele 123/LBMK/2017 mezi městem a spol.
STRABAG a.s., předmětem smlouvy je prodloužení termínu plnění a provedení
víceprací a méněprací akce „ Velké Pavlovice – ul. U Zastávky, místní komunikace“
2) uzavření smlouvy s E.ON Distribuce, a.s., s nejlevnější nabídkou na dodávku plynu
pro objekty v majetku města
3) uzavření smlouvy pro tarify na mobilní telefony s Vodafone Czech Republic, a.s.,
pevné linky zůstanou u O2 Czech Republik a.s.
4) nejvýhodnější nabídku pronájmu terminálu
5) řešení bezpečnosti chodců na přechodu na ul. Hlavní u školy, bude umístěno
zrcadlo, případně i semafor, bude podána žádost o povolení změny dopravního
značení
6) konání ohňostroje na Silvestra před radnicí v hodnotě do 15tis. Kč
7) spolupořadatelství lampionového průvodu dne 17.11.2017, hlavním pořadatelem je
SDH Velké Pavlovice
8) jmenování členů komise výběrového řízení na akci Mobility III. ( ul. Hlavní od ul. U
Zastávky po Restauraci u Ferdinanda): Jiří Otřel, Petr Hasil, Ing. Ladislav Hádlík a
Ing. Václav Stehlík
9) finanční dar studentům Gymnázia Velké Pavlovice, kteří postoupili do finále XV.
ročníku mezinárodní olympiády v ruském jazyce a budou Velké Pavlovice
reprezentovat v Moskvě, každému studentu finanční příspěvek ve výši 3.000,- Kč
10) uzavření MŠ v době vánočních prázdnin od středy 27.12.2017 do úterý 2.1.2018,
provoz bude zahájen 3.1.2018
11) uzavření smlouvy o zemědělském pachtu na pozemek parc.č. 6561 o výměře 757 m2,
k.ú. Velké Pavlovice, v trati Soudný za účelem zemědělského využití
12) uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č.: HO-014330045841/004 mezi
městem a E.ON Distribuce pro stavbu „V.Pavlovice, Horní, obn.NN“

13) uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č.: HO-014330046115/001 mezi
městem a E.ON Distribuce pro stavbu „V.Pavlovice, rozš. kNN, Buchta K4524/63“
14) stavbu RD i s jejím napojením na inženýrské sítě na pozemcích parc.č. 4641/619 a
4641/665, k.ú. Velké Pavlovice
15) vyvěšení záměru o právu provést stavbu RD na části pozemku parc.č. 97/1, k.ú.
Velké Pavlovice o výměře cca 118m2
Rada města neschvaluje:
1) udělení výjimky k umístění a provedení přeložky vNN, Křička, stavební úpravy DS NN
a trvá na svých rozhodnutích z 20.8.2015 a 12.7.2016 umístit přeložku NN pod zem

